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Afmelden competitieavond
Stuur een e-mail naar afwezig@bcbe.nl en u ontvangt vóór 17.00 u. een bevestiging van ontvangst.
Om verwarring te voorkomen dient u zich als páár af te melden!
(Als uw partner met een invaller speelt, hoeft u zich dus niet af te melden.)
Héél belangrijk …
Communicatie is een modern woord geworden met al die programmaatjes op je PC, laptop, tablet
en smartphone. E-mail, facebook en whatsapp bijvoorbeeld zorgen er voor dat je de hele dag kunt
(moet) communiceren met honderden “vrienden”.
Gelukkig hebben wij het bridgen, dat het mogelijk maakt om op de club te communiceren met
mensen zonder digitale middelen. Voor, tijdens en na het spel communiceren we met elkaar (meestal).
Aan dat communiceren zijn in artikel 73 beperkingen gesteld, zoals: “Communicatie tussen de
partners tijdens het bieden en het spelen mag uitsluitend plaatsvinden door het doen van biedingen
en het spelen van kaarten. Het bieden en het spelen behoren te worden gedaan zonder overmatige
nadruk, stembuiging of gedraging en zonder overmatige aarzeling of haast.”
Stembuiging is niet aan de orde met biddingboxen. Dus in feite mogen we geen enkel geluid maken.
Ik raad u dan ook af om tijdens het bieden en spelen iets te zeggen. Ook tússen het bieden en spelen,
als de dummy zijn kaarten net op tafel heeft gelegd. Vaak barsten er dan hele discussies los. U zult
begrijpen dat dat écht niet kan.
Wacht met communiceren tot de 13e slag is gespeeld. Of beter: tot na het 24e spel, in de foyer met een
glaasje en een afdrukje van de spelverdelingen. Beter voor uw concentratie, dus beter voor uw scores.
“Partners mogen geen informatie uitwisselen door middel van bijvoorbeeld de manier waarop
biedingen worden gedaan of kaarten worden gespeeld, bijzondere opmerkingen of gebaren of door
het al dan niet stellen van vragen aan de tegenstanders of door al dan niet alerteren of de wijze van
uitleg geven.”
Ja, een hele mond vol! Maar u begrijpt vast wel wat er wordt bedoeld. Tijdens het spel naar je
partner kijken is ook een vorm van ongeoorloofde informatie-uitwisseling. Je kunt aan je partner
zien of die een probleem heeft. Of juist niet. Allemaal extra informatie naast het bieden en spelen.
Dus kijk naar je kaarten of om je heen. Het zal iedereen nu wel duidelijk zijn dat piepen, kreunen,
steunen en blazen niet mag. En dat iets zeggen, zoals “… dan maar ...” of “Ik weet het écht niet
meer …” verboden is.
De dummy heeft een dubbele zwijgplicht en mag de leider niet van advies dienen. Alleen als de
leider uit zijn hand dreigt te spelen terwijl de dummy aan slag is, dan mag de dummy hem
waarschuwen (artikel 42B2). Dus als de leider eenmaal uit de verkeerde hand heeft gespeeld, mag
de dummy NIETS zeggen. Weinig dummies die dát weten (zucht).
Ja, en áls er dan wordt gecommuniceerd tussen partners en je vindt dat je daar nadeel van hebt, wat
moet je dan doen? Dat hangt af van de stemming aan tafel. Is die goed, dan probeer je vriendelijk te
vragen dat voortaan niet meer te doen. Heeft dat geen effect of heeft u (vermeende) schade
opgelopen, roep dan de arbiter er bij.
U zult begrijpen dat deze het moeilijk gaat krijgen. Hoe kom je er achter wat aan die tafel heeft
plaatsgevonden? Een aantekening maken in het logboek van de avond en zien of het vaker gebeurt…?
Beter is het dus om je aan artikel 43 te houden en correct te communiceren.
Ruud Koningen
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Algemene Ledenvergadering
Dinsdag 27 oktober 2015 in CC De Schalm. Aanvang 20.00 uur
Agenda:
1.

Opening.

2.

Ingekomen stukken en mededelingen.

3.

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21 oktober 2014.

4.

Jaarverslag van het bestuur.

5.

Jaarverslag van de penningmeester. Financieel overzicht 2014 – 2015. Verslag van de
kascommissie.

6.

Begroting 2015– 2016.

7.

Vaststelling contributie.

8.

Samenstelling kascommissie.

9.

Bestuursverkiezing:
Aftredend zijn Francis Braat en Bertus de Groot. Zij stellen zich herkiesbaar. Voorstellen voor
tegenkandidaten dienen, ondertekend door tien of meer leden, voor de aanvang van de
vergadering bij het bestuur te worden ingediend. (Art. 10.2 van de Statuten)

10. Rondvraag.
11. Prijsuitreiking slemcompetitie; bedankjes.
12. Sluiting.
Drives
Er zijn geregeld interessante drives in de directe omgeving.
Bijv. op zaterdag 2 januari 2016 de 24e NIEUWJAARSBRIDGEDRIVE t.b.v. de Nierstichting
i.s.m. Gasterij de Commanderie en B.C. Goirle.
En uiteraard: op zaterdag 21 november 2015 onze eigen Bridgewinterwandeling
Zie ook onze clubsite www.bcbe.nl  Drives of meer uitgebreid de site van het District:
Evenementenkalender District Midden Brabant
… EN TOT SLOT:

Een bridgearbiter uit het noorden,
was een man van heel weinig woorden.
Toch deed hij het niet slecht,
want hij was heel oprecht
en loste de problemen op zoals het behoorde.
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